
Uchwała Nr IV/13/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia 17 stycznia  2011 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
                                                                tych organizacji.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
 1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej

organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
 2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Świlcza z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w pkt. 1.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z gminną radą działalności pożytku publicznego, jeżeli
zostanie ustanowiona, lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w § 1,
działającymi na terenie Gminy Świlcza lub na rzecz jej mieszkańców, zwanymi dalej
„uprawnionymi podmiotami”, w zakresie określonym w ustawie.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii uprawnionych podmiotów
w sprawach będących przedmiotem konsultacji.

§ 4. 1. W zależności od potrzeb konsultacje przeprowadza się w jednej z następujących form:
1) bezpośrednich, otwartych spotkań;
2) pisemnego wniosku Wójta o przedstawienie opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2. Konsultacje ogłasza Wójt Gminy Świlcza.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji określa:
 1) cel konsultacji;
 2) przedmiot konsultacji;
 3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
 4) formę konsultacji.

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem dokumentu będącego ich
przedmiotem przekazuje się wszystkim uprawnionym podmiotom oraz publikuje na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świlcza.

5. Ze spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się protokół, zawierający stanowiska
uczestników w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Lista obecności uczestników spotkania
stanowi integralną część protokołu.

6. Termin na wyrażenie opinii w toku konsultacji prowadzonych w formie, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia uprawnionym podmiotom
wniosku wraz z projektem dokumentów będących przedmiotem konsultacji. Nieprzedstawienie
opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
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§ 5. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich
uprawnionych podmiotów, jeżeli ogłoszenie o ich przeprowadzeniu zostało prawidłowo doręczone
wszystkim uprawnionym podmiotom.

2. Wyniki konsultacji publikuje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świlcza,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia.

§ 6. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktów i programów, o których mowa w § 1, po
uprzednim zapoznaniu się z informacją Wójta o wynikach przeprowadzonych konsultacji, przy
czym wyniki te nie są dla niej wiążące.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


